OBROČNA KARTICA

Preprosto
in diskretno

TAKO PLAČUJEM SVOJE NAKUPE.
Naročite si obročno kartico kreditno Visa Electron ter nakupujte na obroke kjer koli in
kadar koli, preprosto in diskretno.
Glavne prednosti kartice:
• Na obroke lahko nakupujete na vseh prodajnih mestih doma, po svetu in na spletu z oznako Visa Electron.
• Plačevanje je preprosto, saj ne potrebujete nobene dodatne dokumentacije; dovolj je le obročna kartica.
• Število obrokov določite prek sporočila SMS, ne da bi kdor koli vedel, da plačujete obročno.
Značilnosti kartice:
• Nakupovanje z obročno kartico je preprosto.
• Nakup lahko poravnate v najmanj 2 do največ 12 obrokih; ob nakupu vsakič sami izberete želeno število obrokov.
• Najnižji znesek nakupa na obroke ni določen, najvišji znesek pa je odvisen od razpoložljivega limita na kartici.
• Strošek posameznega obroka znaša 1,20 EUR.
• Višina članarine znaša 19,50 EUR na leto.
• Za pridobitev obročne kartice morate biti kreditno sposobni, limit pa se zavaruje s plačilom zavarovalne premije.
• Na voljo je uporabnikom osebnega računa Aračun, Aračun senior ali Premium.
Postopek plačila na obroke
Plačevanje z obročno kartico je preprosto, saj ni omejeno le na izbrana prodajna mesta oziroma dogovore s
posameznimi trgovci. Zanj potrebujete le obročno kartico kreditno Visa Electron in mobilni telefon:
• Opravite nakup in za plačilo uporabite obročno kartico kreditno Visa Electron.
• Po plačilu z obročno kartico prejmete sporočilo SMS na svoj mobilni telefon.
• Nanj najpozneje v 30 minutah od opravljenega plačila odgovorite prav tako s sporočilom SMS in določite število
obrokov. Če nanj ne odgovorite ali ne odgovorite v 30 minutah, se znesek nakupa samodejno razdeli na dva
obroka.
• Opozorilo: Če ne prejmete sporočila SMS v 30 minutah od plačila z obročno kartico, ste dolžni odgovoriti s
povratnim sporočilom SMS takoj, ko ga dobite.
• Postopek je zaključen, ko prejmete povratno potrditveno sporočilo SMS.
Za več informacij in pridobitev obročne kartice vas vabimo v poslovalnice Abanke, dosegljivi smo tudi na brezplačni
telefonski številki Abafon 080 1 360 ali prek elektronske pošte info@abanka.si.
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